Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 02/2018 z jednání VV dne 7. února 2018
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP), Petr Čížek (PČ), Pavel Holeček (PH),
Dušan Palcr (DP)
Hosté:
Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ),
Mediální a marketingová komise: Martin Charvát (MCh), Karel Ševčík (KŠ)
Další: Phil Pretorius (PP)
Omluveni: Projednávané body:
1. Žádost o záštitu 9th Old Prague Ham 2018
-

PM informoval VV o žádosti pořadatelů výše zmíněného turnaje, který se uskuteční ve
dnech 8.-10.6.2018 v Praze.

Usnesení: VV schvaluje udělení záštity.

2. Jmenování delegáta ČSRU pro VH ČUS
-

PM informoval VV o svolání Valné hromady ČUS, která se uskuteční 6. března 2018 v SC
Nymburk.

Usnesení: VV jmenuje Pavla Chaloupku jako zástupce ČSRU na tomto jednání.

3. Finance ČSRU - 2017 plnění, 2018 rozpočet
-

PCh informoval VV o aktuální situaci co do plnění rozpočtu, PCh a PM ještě řeší
pohledávky za rok 2017 v hodnotě cca 1 milion Kč.

Usnesení: VV bere na vědomí.
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4. Sponzoring, mediální partneři
-

-

PCh informoval VV o nové situaci ve společnosti Budweiser Budvar, kde došlo ke
kompletní obměně marketingového oddělení, dále o spolupráci s novým partnerem LOM
Praha,
NP informoval VV, že společnost Woodcoote potvrdila prodloužení spolupráce i v roce
2018,
PCh informoval o probíhajícím jednání s generálním partnerem KKIG a hlavním
partnerem DHL o spolupráci pro rok 2018.

Usnesení: VV bere na vědomí.

5. RAOP - vývoj situace
-

NP informoval VV o aktuální situaci kolem ukončení projektu jihoafrických hráčů.

Usnesení: VV bere na vědomí.

6. Ragbista roku, Švýcarsko
-

-

PM informoval VV o organizaci dvou nacházejících akcí, a sice slavnostním vyhlášení
výsledků ankety Ragbista roku 2017, které se uskuteční v předvečer utkání Česká
republika vs. Švýcarsko, v pátek 9.3.
PCh informoval o jednání s Českou televizí ohledně možnosti přenosu tohoto utkání.
Bohužel ČT má již v programu naplánovány jiné sportovní události, takže by utkání nebylo
možné přenášet po celou dobu. Utkání tedy bude přenášeno online po internetu.

Usnesení: VV bere na vědomí.

7. Situace v ragbyovém hnutí
-

VV diskutoval situaci v ragbyovém hnutí, funkčnost a obsazení komisí, zapojení
jednotlivých klubů do chodu unie.
NP si myslí, že by bylo vhodné založení české a moravské podjednotky svazu. Tyto
jednotky by mohly pomoci řešit specifické problémy v regionech.

Usnesení: VV bere na vědomí.
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8. Sportovní úsek
-

PCh informoval VV o jednáním s ASC Dukla a o plánované účasti na mezinárodních
turnajích a podpisech smluv hráčů s unií
PP informoval VV o následujících tématech:
- organizace tréninků národního týmu
- komplikace se zapojením hráčů z většího počtu klubů na tréninkových jednotkách
národního týmu
- reorganizace tréninků moravské části reprezentace
- únorové soustředění- Malta
- vzdělávání- potvrzení termínů školení, zapojení skotské unie
- od 21.3.2018 bude národní tým trénovat ve spolupráci s kluby na jejich hřištích

Usnesení: VV bere na vědomí. PCh poděkoval PP za doposud vynaložené úsilí v jeho činnosti pro
české ragby.

9. Marketing
-

K.Ševčík prezentoval návrh marketingové prezentace ragby a požádal VV o možnost
přizpůsobení a připomínkování sportovního kalendáře,
M.Charvát prezentoval výstupy za první měsíc jeho činnosti:
- dlouhodobý plán - jeho konkrétní podoba bude prezentována na příštím jednání VV
- aktuální záležitosti:
- spolupráce na slavnostním vyhlášení
- předávající: Jenny Vik, kapitán švýcarské reprezentace, komisař utkání,
reprezentant projektu Díky trenére!
- marketingové podklady pro utkání proti Švýcarsku
- spolupráce s médii - seznam, rádio Frekvence 1
- redesign či změna webu ČSRU pro zlepšení přehlednosti
- příprava dlouhodobého komunikačního plánu ČSRU
- příprava utkání Penguins, USA + dalšího atraktivního soupeře
- příprava slavnostního otevření stadionu po rekonstrukci a oslav výročí
založení ČSR

Usnesení: VV schvaluje požadavek K.Ševčíka ohledně možnosti připomínkování sportovního
kalendáře ze strany marketingového úseku. VV schvaluje koncepci prezentace ragby předloženou
K.Ševčíkem. VV bere na vědomí informace Martina Charváta.

10. Žádost o přijetí- RC Poděbrady
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-

PM informoval VV o žádosti výše zmíněného klubu o přijetí za přidruženého člena ČSRU

Usnesení: VV schvaluje přijetí klubu RC Poděbrady.

11. Úprava Směrnice o soutěžích mládeže ČSRU
-

PM informoval VV o žádosti komise ženského ragby o změnu směrnice o soutěžích
mládeže ČSRU. Navrhovaná změna umožňuje dívkám, které v roce zahájení soutěže
dovršily nebo dovrší věku 12 let, nastupovat v soutěži mladších žáků (U12). Jinými slovy
setrvat v této kategorii o rok déle.

Usnesení: VV schvaluje výše uvedený návrh.

12. Rekonstrukce stadionu Markéta
PCh informoval VV o aktuálních informacích co do plánované rekonstrukce trávníku a
osvětlení. Rekonstrukce je plánovaná na období červen - září 2018. PCh je v pravidelném
kontaktu s realizátorem projektu a jednotlivé body projektu připomínkuje.
Usnesení: VV bere na vědomí.
-

13. Žádost o záštitu turnajů PYRF
-

PM informoval VV o žádosti pořadatelů výše zmíněného turnaje, které se uskuteční v
Praze v termínech 6.-8.4.2018, 15.-17.6.2018 a 19.-21.10.2018.

Usnesení: VV bere na vědomí.

14. Svolání termínu Valné hromady ČSRU
- VV se zabýval otázkou svolání valné hromady ČSRU
Usnesení: VV schválil svolání VH na neděli 6. května 2018. VH se uskuteční v Praze.

Příští zasedání VV dne 7. března 2018 od 10:00 hodin.
V Praze dne 7. února 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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